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، فزيـــدت الـــالم توكيـــداً، معنـــاه: ألن يعلـــم أهـــل الكتـــاب ]29))[احلديـــد: لِـــَئال يـَْعَلـــَم َأْهـــُل اْلِكَتـــابِ  ((ألن معـــىن 
فاملؤلف يرى أن هـذه اآليـة مثـل اآليـة الـيت ذكرهـا، ذكرهـا شـاهداً هلـا وهـي زيـادة الـالم، زيـادة ال. ويـرى آخـرون مـن 

ـــُدونَ  ((املفســـرين خـــالف مـــا رآه املؤلـــف، ويقولـــون:                 َأال َيْســـُجُدوا ((انتهـــت اجلملـــة، وأن قولـــه:  )) فـَُهـــْم َال يـَْهَت
، نعـــم. ولكـــن هـــذا التقـــدير فيـــه إشـــكال أيضـــاً وهـــي ض] مبعـــىن: هـــال يســـجدوا، وأـــا للتحضـــي25))[النمـــل: لِلـــهِ 

م، وإذا قلنــا: إن يســجدوا ) ال تنصــب وال جتــز أال؛ ألن (حــذف النــون مــن األفعــال اخلمســة بــدون ناصــب وال جــازم
، حـذف النـون نصـباً أو جزمـاً ) وجـدنا أن فيهـا يسـجدواوهي ال تنصـب وال جتـزم ونظرنـا إىل ( ض) للتحضيأالأن (

وهنــا لــيس فيــه ناصــب وال جــازم، فهــو حمــل إشــكال، ولكــن اجلــواب عــن هــذا قــد يكــون ســهًال؛ ألن حــذف نــون 
واهللا ال ( يف اللغة العربية، ومنه قول النيب صلى اهللا عليـه وسـلم: لغري ناصب وال جازم جائز ووارد  األفعال اخلمسة

  .) تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا
، نعـم. فــاجلواب ) ال: نافيـة مـا تنصـب وال جتــزم ومـع ذلـك حـذفت النـون، ومل يقــل: ال تـدخلون اجلنـة ال تـدخلوا (

أال  التعبـري: ( م ال سـيما يف مثـل هـذاإن نون األفعال اخلمسة قد ُحتذف بـدون ناصـب وال جـاز على هذا أن يقال: 
  ) الدال على التحضيض، فإنه حذف النون هنا يسهله وجود هذا احلرف السابق للفعل. يسجدوا

َوزَيـَن َلُهـُم  ؛ فإن هـذه اجلملـة بالنسـبة ملـا قبلهـا كاملؤكـدة، ملـا قـال: ((وعلى كل حال! إذا كانت على تقدير املؤلف
] هـذا يقتضـي أن ال يهتـدوا إىل احلـق وإىل أن يسـجدوا هللا 24))[النمـل: َفَصدُهْم َعِن السـِبيلِ  الشْيطَاُن َأْعَماَلُهمْ 

  سبحانه وتعاىل.
) للتحضـيض، مبعـىن: هـال، فإنـه يـدل علـى أن أال] أن (25))[النمـل: َأال َيْسـُجُدوا لِلـهِ  وأما على القول الثاين: ((

وىل بــل األوجــب أن يكــون الســجود هللا ســبحانه وتعــاىل، وتكــون اجلملــة اهلدهــد انتقــدهم ــذا الفعــل، وبــني أن األ
  منفصلة عما قبلها.

ـــه: ((  ـــِرُج اْلَخـــْبءَ وقول ـــوء مـــن املطـــر والنبـــات 25))[النمـــل: الـــِذي ُيْخ ـــي الســـَمَواتِ (( ] مصـــدر مبعـــىن املخب         ِف
  سنتهم.] ويعلم ما خيفون يف قلوم وما يعلنون بأل25))[النمل: َواَألْرضِ 

املخبـوء كمـا قـال املؤلـف، فهـو مصـدر مبعـىن اسـم املفعـول، ] اخلـبء مبعـىن 25))[النمـل: الِذي ُيْخِرُج اْلَخْبءَ (( 
] 6))[الطـالق: َوِإْن ُكـن ُأوالِت َحْمـلٍ قولـه تعـاىل: (( واملصدر مبعىن اسم املفعول وارد يف اللغـة العربيـة كثـرياً، ومنـه 

َوُأْوالُت اَألْحَمـــاِل َأَجُلُهـــن َأْن املـــرأة، وأمـــا احملمـــول فهـــو اجلنـــني، وكـــذلك قولـــه: (( ، ألن احلمـــل فعـــل أي: حممـــول
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 مـن عمـل عمــالً لـيس عليــه أمرنـا فهــو ( ]، ومنـه قـول النــيب صـلى اهللا عليـه وســلم: 4))[الطــالق: َيَضـْعَن َحْمَلُهـن 
  .أي: مردود ) رد

  ].11))[لقمان: ِه فََأُروِني َماَذا َخَلَق الِذيَن ِمْن ُدونِهِ َهَذا َخْلُق الل ومنه أيضاً قول اهللا تعاىل: (( 
] أي: خملوقه وليس فعله، نعم. فاخلبء هنا باملعىن املفعـول، قـال: مـن املطـر هـذا 11))[لقمان: َهَذا َخْلُق اللهِ (( 
  تبار املخبوء يف السماء، والنبات؟باع

  .....: الطالب
اهللا تبـارك وتعـاىل هـو الـذي خيـرج مـا يف هـذا ومـا يف هـذا، يف السـماوات واألرض : هذا املخبوء يف األرض، فـالشيخ

يف قولــه: خيفــون  للمؤلــف إىل القــراءة الثانيــة وهــي ســبعية مل يشــر، ويعلــم مــا خيفــون يف قلــوم ومــا يعلنــون بألســنتهم
  ما هي؟  عاصمويعلنون، فإن الذي يف املصحف قراءة 

  ...: الطالب
  .سليمان] خياطب بذلك 25))[النمل:َما ُتْخُفوَن َوَما تـُْعِلُنوَن  (( َويـَْعَلمُ : الشيخ

تقييــــده باأللســــنة، لــــو قــــال: بألســــنتكم  ) فيــــه نظــــر مــــا تخفــــون فــــي قلــــوبكم ومــــا تعلنونــــه بألســــنتكم وقولــــه: (
  ؛ ألن ما يُفعل باجلوارح معلن، كما أن ما ينطق به يف اللسان ُمعلن أيضاً.وجوارحكم

 ] وهـذان الوصـفان إخـراج اخلـبء والعلـم مبـا خيفـي العبـد ومـا يعلنـه25))[النمـل: ْخُفوَن َوَما تـُْعِلنُـونَ َويـَْعَلُم َما تُ (( 
، وهلـــذا جعلـــه ال يكــون ألحـــد مــن املخلـــوقني ال للشـــمس وال لغــري الشـــمس، وإمنــا ذلـــك خـــاص بــاهللا تبـــارك وتعــاىل

نـه العـامل ـا، وال ميكـن يـؤتى بوصـف يسـتلزم اهلدهد جعله من األسباب اليت تستلزم أن تكون العبادة هللا وحـده؛ أل
العبــادة إال إذا كــان خاصــاً بــاهللا، ألنــه يــؤتى ــذا الوصــف اســتدالالً علــى بطــالن عبــادة مــا ســواه، ولــو كــان مــن مــا 
ميكن أن يكون هللا مل يكن ذلك دليالً على اتصاف اهللا تعـاىل بالعبوديـة، إذ قـد يقـول العابـد للشـيء: وهـذا وصـف 

  د يف معبودي فأنا أعبده.أيضاً موجو 
ــام احلجــة إال بــدليل خــاص يف احملــتج لــه، يعــين مبعــىن: أنــه مــا ميكــن أن تقــوم احلجــة بــأن  فــاملهم أنــه ال ميكــن أن تُق

  العبادة هللا وحده إال بوصف إيش؟
  : خاص.الطالب
ذا وصـف أيضـاً لكـان العابـد لغـري اهللا يقـول: وهـ : خاص باهللا، ألنك لو احتججت بوصف يكـون هللا ولغـريهالشيخ
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  ا خيتص به اهللا سبحانه وتعاىل.كن يف معبودي فال يدل على أنه ممممكن ملعبودي، مم
] اسـتئناف مجلـة ثنـاًء مشـتمل علـى عـرش الـرمحن يف 26))[النمـل: اللُه ال ِإَلَه ِإال ُهَو َرب اْلَعْرِش اْلَعِظيمِ قال: (( 

  بون عظيم.مقابلة عرش بلقيس، وبينهما 
، واملؤلـف يقـول: إـا مجلـة اسـتئنافية ] وهـذه كلمـة التوحيـد26))[النمـل: اللُه ال ِإَلَه ِإال ُهـوَ اهلدهد: (( يقول هذا 

خيــرج اخلــبء يف الســماوات ويعلــم؛ هــذا يتعلــق بتوحيــد م، فــاألول للثنــاء علــى اهللا تبــارك وتعــاىل مبــا ال يكــون لغــريه
] بتوحيد األلوهية، أي: ال معبود سـواه، لكـن ال معبـود حبـق، 26))[النمل: ُهوَ  اللُه ال ِإَلَه ِإال الربوبية، والثاين: (( 

، فــإذاً: أثــىن علــى اهللا ســبحانه وتعــاىل بصــفة الربوبيــة وبصــفة إذ هنــاك معبــودات ســوى اهللا ســبحانه وتعــاىل بغــري حــق
م لألمسـاء والصــفات، إذ أن . نعـم. ألن توحيـد الربوبيـة مسـتلز األلوهيـة، ورمبـا نقـول أيضـاً: وبصـفة األمسـاء والصــفات

  والعلم كل هذا من الصفات. -نعم-التصرف يف اخللق والتدبري 
] رب مبعـىن: صـاحب، العـرش العظـيم؛ أي: صـاحبه، كمـا تقــول: رب 26))[النمـل: َرب اْلَعـْرِش اْلَعِظـيمِ قـال: (( 

  الدابة أي: صاحب الدابة.
، خبـالف ، أي: العـرش املعهـود يف أذهـان اخللـق العظـيملـذهين) للعهـد األ] هـذه (26))[النمـل: اْلَعـْرشِ وقوله: (( 

] بـأل، 26))[النمـل: اْلَعْرِش اْلَعِظيمِ ] وهنا قال: (( 23))[النمل: َوَلَها َعْرٌش َعِظيمٌ عرش بلقيس، وهلذا قال: (( 
عـرش عظـيم ، فـدل ذلـك علـى أن هـذا العـرش والتعبري ظاهر جداً يف الفرق بينهما، ألن عرش نكـرة، والعـرش معرفـة

  يف األذهان، خبالف األول. معلوم مفهوم 
] نعــم. هـذا صــحيح. يعــين واضــح أنـه قــال ألجــل أن يبــني أن إنــه قالــه فــي مقابلــة عــرش بلقــيس[ ويقـول املؤلــف: 

  صــاحب العــرش العظــيم هــو املســتحق ألن يكــون مالكــاً، وأمــا هــذه امللكــة فإــا هلــا عرشــاً ولــيس هلــا العــرش، فقــال:
  تدل على؟ -كما مر علينا- ، والسنيسليمان] يقوله 27))[النمل: نظُُر َأَصَدْقتَ قَاَل َسنَ (( 

  ....: الطالب
  : ال. الشيخ

  ....: الطالب
] أي معنـاه: أن 27))[النمـل:َسـَننظُُر : تدل على التحقيق مع الرتاخي، لكنها ال تـدخل علـى التحقيـق. (( الشيخ

    تدل على التأكيد.، فهي نظرنا هذا حمقق، لكنه سيكون له مقدمات
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  ، ملاذا؟ خشي أن يكون أتى بذلك..] ومل يقبل كالمه من أول األمر27))[النمل: قَاَل َسَننظُُر َأَصَدْقتَ ((   
  : دفاعاً.الطالب
حــني  أيب موســى األشــعريرضــي اهللا عنــه مــع  عمــر بــن اخلطــاب، ونظــري هــذا مــا ســلكه : دفاعــاً عــن نفســهالشــيخ

  ثه أن النيب صلى اهللا عليه وسلم أمر بذلك، فطلب منهم أن يشهدوا له.استأذن ثالثاً وانصرف، مث حد
يعـين الـُتهم أو عـدم الثقـة بـالقول هلـا أسـباب، مـن مجلتهـا: أن يكـون املخـرب علـى هـذا الوصـف يتضـمن إخبـاره فهنا 

    قبول هذا اخلرب،، فهنا مهما كان من الثقة جتد أنك ترتدد يف دفاعاً عن نفسه
  .ك. سؤالصاحلنعم.  

ــْن ُدوِن اللــِه : ســؤايل يــا شــيخ هــو قولــه: (( الطالــب ــْمِس ِم ــا َيْســُجُدوَن لِلش ] مــع 24))[النمــل:َوَجــْدتـَُها َوقـَْوَمَه
    ...كوم ال يسجدون هللا؟   ...] ما يقتضي أن 25))[النمل: َأال َيْسُجُدوا لِلهِ قوله: (( 

تعــاىل بالســجود ..... فيكــون ] جيــب أن يفــرد اهللا 25))[النمــل: لــهِ َأال َيْســُجُدوا لِ : ال، ألن معــىن قولــه: (( الشـيخ
خيصصون الشمس بالسجود، وكذلك أيضاً لو أشركوا ا مع اهللا، ... هلذا وهلـذا، ألنـه مـا ميكـن  الذم كوم مناط.

  .إذا ُخصص السجود هللا وحده يزول الذنب إال
  : يا شيخ.الطالب
  : نعم. الشيخ

    .... جدوا هللاقراءة: أال يس :الطالب
) حــرف نــداء، واملنــادى حمــذوف. يعــين: أال يــا قــوم اســجدوا  يــا أيضــاً افتتاحيــة، ألن (أال : قــراءة قــد تكــون الشــيخ

ــْوِمي يـَْعَلُمــونَ ، فنظريهــا قولــه تعـاىل: ((هللا، أو تكـون يــاء للتنبيــه يَــا لَْيَتنِــي ُكنــُت َمَعُهــْم ]، (( 26))[يـس: يَــا لَْيــَت قـَ
ياء هذه إما أن تكون للتنبيه؛ ألـا ال تـدخل علـى األفعـال وال علـى احلـروف، وإمـا أن تكـون  ] فإن73))[النساء:

  .للنداء واملنادى حمذوف
  سبعية: الطالب
] 24))[النمــل:َوَجــْدتـَُها * ((  ]23))[النمــل: َوَلَهــا َعــْرٌش َعِظــيمٌ قــال: (( الشــواذ : مــا أدري عنــه وإال مــن الشــيخ

  نعم بعد.. 
] أي: مـن هـذا 27))[النمـل: َأْم ُكنَت ِمَن اْلَكاِذبِينَ ] فيما أخربتنا به، (( 27))[النمل: ُر َأَصَدْقتَ قَاَل َسَننظُ (( 
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  كذبت فيه.النوع، فهو أبلغ من أن  
ـــــَن اْلَكـــــاِذبِين((  ـــــنَ ] صـــــريح األول أنـــــه فعـــــل، وهنـــــا قـــــال: (( 27))[النمـــــل: َأَصـــــَدْقَت َأْم ُكنـــــَت ِم         َأْم ُكنـــــَت ِم

؛ ألنـــه يـــدل علـــى الوصـــف الـــدائم: مـــن ] أي: مـــن هـــذا النـــوع، فهـــو أبلـــغ مـــن أن كـــذبت27))[النمـــل:يَن اْلَكـــاِذبِ 
(( َأْم ُكنــَت ِمــَن ) فعــل، والفعــل قــد يكــون مــرة، لكــن  أم كــذبت ، فهــو أبلــغ مــن قولــه: أم كــذبت، ألن (الكــاذبني

قـرره املؤلـف، وعنـدي أن فيـه لباقـة ، هـذا مـا ] هـذا وصـف يـدل علـى اسـتمرار الكـذب فيـه27))[النمـل:اْلَكاِذبِيَن 
للهدهــد؛ ألن مصــارحته ومقابلتــه بقولــه: أم كــذبت؛ أشـد وقعــاً مــن قولــه: أم كنــت مــن الكــاذبني.  ســليمانيف تعبـري 

أشـد يف النظـر إىل  أشد، يعين معناه: أم كنت من الكاذبني أهون مما لو قال: أم كـذبت. فهـي يف احلقيقـة مـن جهـة
مـن قولـه: أم كــذبت.  أهـون ] وصـف الزم، ومـن جهـة املخاطبـة27))[النمـل:ِمـَن اْلَكـاِذبِيَن َأْم ُكنـَت أن قولـه: (( 

دلهـم علـى المـاء فاسـُتخرج وارتـووا مث "فهذا وجه االختالف بني قوله: أصدقت، أم كنت من الكاذبني. يقـول: 
بسـم اهللا  ،س ملكـة سـبأبن داود إلى بلقي من عبد اهللا سليما :صورته ثم كتب سليمان كتاباً  ،وا وصلواأوتوض

ثـم طبعـه بالمسـك  .فـال تعلـوا علـي وأتـوني مسـلمين :أمـا بعـد ،السالم على من اتبع الهـدى ،الرحمن الرحيم
] كـل هـذه مـن السـواليف الـيت ال دليـل 28النمـل:[" (( اْذَهب ِبِكَتاِبي َهَذا ))ثم قال للهدهد:  ،وختمه بخاتمه

  وا وصلوا أيضاً ما يف ..... أاستخرجوه وارتووا وتوضعليها يف القرآن، كونه دهلم على املاء ف
  ... :الطالب
  : هاه؟الشيخ

  ...: عود على الطالب
  : وين؟الشيخ

    .....أم طلبوايف أول األمر  قرر: ألن الطالب
ه ، ولكننـا نقـول: هــذا ال دليـل عليـه، وال جيـوز لنـا أن نعتقــد: إيـه. تفقـده لـذلك، ال، بـل ألنــه يعلـم حمـل املـاءالشـيخ

وال أن نكذبه، هذا إذا صح عن بين إسرائيل.. أيضاً ألن فيـه آفـة، ... طريـق بيننـا وبـني بـين إسـرائيل، مـن رواه عـن 
بين إسرائيل؟ فإذا صح عن بين إسرائيل وأنه من ما حدثوا به هذه األمة نقول فيـه: إنـه ال ُيصـدق وال يُكـذب؛ ألن 

كتابنـا مـا يؤيـده، وإال لـو كـان يف كتابنـا مـا يؤيـده قبلنـاه، ولـو    كتابنـا، وال يفما فيـه شـيء.. لـيس فيـه شـيء يعـارض  
    .كان يف كتابنا ما يعارضه رددناه
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  : يا شيخ.الطالب
    : نعم.الشيخ

  ] هل حيق لسليمان أن يوصفه بوصف مطلق؟27))[النمل:َأْم ُكنَت ِمَن اْلَكاِذبِيَن : قوله: (( الطالب
  : نعم.الشيخ

  مبجرد الفعل هذا وصف مطلق؟ ....يصفه : هل حيق لسليمان أن الطالب
  .الذين من دأم الكذب الكاذبني ....: ال ال، هوالشيخ

  : نعم.الطالب
: ما وصفه، فكون هذا من الكاذبني إما أنه من دأبـه الكـذب، أو يف مجلـتهم وقـد يكـذب مـرة واحـدة، وهـو الشيخ

ـــــه: ((  ـــــَدْقتَ أيضـــــاً مـــــا وصـــــفه، هـــــو مـــــا وصـــــفه، ألن قول ـــــه: (( 27ل:))[النمـــــ َأَص ـــــَت ِمـــــنَ ] مقابـــــل لقول         َأْم ُكن
: أصـــدقت، أو بقولـــه: أم كنـــت مـــن الكـــاذبني، مـــا ] فـــال يُعلـــم هـــل يكـــون متصـــفاً بقولـــه27))[النمـــل: اْلَكـــاِذبِينَ 

  وصفه، مرتدد ينظر.
  : ال، لو ثبت.الطالب
  : نعم.الشيخ

  : لو ثبت، هل حيق أن يوصف؟الطالب
  أنه من الكاذبني املتصفني ا دائماً.: ال ال، ما حيق أن يوصف بالشيخ

  : إي نعم.الطالب
  : ولكنه كما قلنا هذا من باب التلطف يف اخلطاب.الشيخ

  : إذاً يكون هذا أرجح.الطالب
، ، مــا بيــنهم تعــارضالرتجيحبــ نقــول : هــو أرجــح، وكــل واحــد لــه وجــه، يعــين أصــالً مــا بيــنهم تعــارض حــىتالشــيخ

كـان وصـفه الكـذب، وكونـه ملـا خياطبـه قـال: أم كـذبت، نعـم. يكـون أهـون، مثـل فكونه من الكـاذبني هـذا أشـد إذا  
ـــْوٌم ُمنَكـــُرونَ عليـــه الصـــالة والســـالم للضـــيوف: ((  إبـــراهيمقـــول  مـــا قـــال: أنكـــركم، ال  ]25))[الـــذاريات: َســـالٌم قـَ

    بري.التلطف يف التع ] فهذا من باب25))[الذاريات: َسالٌم قـَْوٌم ُمنَكُرونَ أعرفكم، بل قال: (( 
ُهْم فَانظُْر َماَذا يـَْرِجُعونَ قال: مث قال للهدهـد: ((  ] إذا 28))[النمـل: اْذَهب ِبِكَتاِبي َهَذا فَأَْلِقه ِإلَْيِهْم ثُم تـََول َعنـْ
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] يقتضي أنه صدقه، فهل هذا صحيح؟ أو هـذا اختبـار لـه؟ 28))[النمل:اْذَهب ِبِكَتاِبي َهَذا قال قائل: قوله: (( 
] ويــش يــدل عليــه؟ علــى أنــه صــدقه يف ذلــك وهلــذا  28))[النمــل:اْذَهــب ِبِكَتــاِبي َهــَذا فَأَْلِقــه ِإلَــْيِهْم (( ألن قولــه: 
، أو يقال: هذا من مجلة االختبار؟ يعين أنه إذا كان كاذباً فسيقول: مـا يف أحـد، مـا وجـدت أحـداً مـثًال، كتب هلم

  ]، نعم.27))[النمل:َسَننظُُر َأَصَدْقَت (( فيكون هذا من مجلة وسيلة االختبار العائدة على قوله: 
، فنظـر وحتقـق صـدقه فأعطـاه الكتـاب، ] أن يف اآلية تقديراً 27))[النمل: َسَننظُُر َأَصَدْقتَ وقد يقال: إن قوله: (( 

، مثلمــا لــو أخــربك إنســان نعــم. هــو اآلن.. حنــن اهللا أعلــم مبــا جــرى، فإمــا أن يكــون هــذا الكتــاب مــن مجلــة اختبــاره
خــذ تقــول مــثًال: روح جــب يل منــه ذكــراً، لــو قــال مــثًال: تبــاع الســلعة الفالنيــة اآلن يف الســوق، قلــت: يــا اهللا! خبــرب 

   .....روح جب يل مثًال منها شيئاً، ويش 
  : أحتقق.الطالب
  : أخترب هل هو صحيح وإال ال، وإن كان ظاهر فعلي ملا أعطيته الفلوس ليشرتي ظاهر فعلي أنين؟الشيخ

  قته.: صدالطالب
  .  : صدقته، لكن قد يكون هذا من وسائل االختبارالشيخ

عليه الصالة والسالم حتقق هـذا األمـر مث أرسـل بالكتـاب فـاألمر ظـاهر، ولكـن لـيس يف  سليمانفاحلاصل: إذا كان 
  القرآن ما يدل على ذلك، فنقول: إن إعطاءه الكتاب من مجلة الوسائل اليت تبني صدقه.

يكتــب هلــم ولغــريهم، ولكنــه عــني  ســليمانأشــار إليــه للتعيــني؛ ألن  ]28))[النمــل: اْذَهــب ِبِكَتــاِبي َهــَذا((  وقولــه:
  ] أي: بلقيس وقومها.28))[النمل: فَأَْلِقه ِإلَْيِهمْ ((  الكتاب الذي كتبه هلم.

 )) تـَـــَول يـــردون مـــن 28))[النمـــل: فَـــانظُْر َمـــاَذا يـَْرِجعُـــونَ قريبـــاً؛ (( ] انصـــرف عـــنهم وقـــف 28))[النمـــل: ثُـــم [
اجلــواب، فأخــذه وأتاهــا وحوهلــا جنــدها وألقــاه يف حجرهــا، فلمــا رأتــه ارتعــدت وخضــعت خوفــاً، مث وقفــت علــى مــا 

، أي: طرحــه بــني أيــديهم، وتــوىل عــنهم  ذهــب بـه اهلدهــد فألقــاه إلــيهم فيـه، مث قالــت ألشــراف قومهــا: يــا أيهــا املــأل.
       فـإن قولـه: ]28))[النمـل: فَانظُْر َمـاَذا يـَْرِجعُـونَ س بعيداً بدليل قوله: (( ، ولكن هذا التويل ليسليمانكما أرشده 

. وفيــه مــن الفوائــد مــا يــأيت إن ] يــدل علــى أن هــذا التــويل يكــون قريبــاً منهــا28))[النمــل: فَــانظُْر َمــاَذا يـَْرِجُعــونَ (( 
   .لكتاب وقرأته] أخذت ا28))[النمل: فَانظُْر َماَذا يـَْرِجُعونَ مث: ((  شاء اهللا.

] واملـأل كمـا بـني املؤلـف: هـم األشـراف، وهنـا نـادم: يـا 29))[النمـل: يَا َأيـَها الَمـَألُ مث قالت ألشراف قومهـا: (( 
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) ما تكون إال للبعيد، ما قالـت: يـا مـأل، بـل قالـت: ((  يا أيها يف دولتها، ألن ( أيها املأل، إشارة إىل علو مرتبتهم
 الَمـــــَألُ ِإنـــــي(( الثانيــــة بقلبهـــــا واواً،  هيل] بتحقيـــــق اهلمــــزتني املـــــأل إين، وتســـــ29))[النمــــل: ِإنـــــي يَــــا َأيـَهـــــا الَمـــــَألُ 

مكسورة، ألنه إذا جاءت اهلمزة بعـد الضـم جـاز  . نعم. وقلبها واواً ]29))[النمل: الَمَألُ ِإني(( ، ] 29))[النمل:
 مــن املــؤذنني: اهللا وكــرب، ألنـــه جيــوز: اهللا أكــرب، وجيـــوز: اهللا . ومنــه قــول كثـــريأن تقلــب واواً، قاعــدة يف اللغــة العربيـــة

وكرب، فاهلمزة إذا وقعت بعد ضـم جيـوز أن تسـهل إىل واو، وعلـى حسـب احلـال: إن كـان يقتضـي الكسـرة ُكسـرت، 
  أو يقتضي الضم ُضمت، أو الفتح.

] 29ْلِقـَي ِإلَـي ِكتَـاٌب َكـرِيٌم ))[النمـل:بتحقيق الهمزتين وتسهيل الثانيـة بقلبهـا واواً مكسـورة،  (( ِإنـي أُ "قال: 
، فالكتــب والرســائل املختومــة يعتــىن ــا، ، يعــين: ألن ختمــه دليــل علــى أمهيتــهيعــين: فســر الكــرمي بــاملختوم "مختــوم

ولكـن تفسـري الكـرمي بـاملختوم مـا هـو ، رتم بالشمع وما أشبه ذلك لئال يزو وحىت اآلن إذا كان الشيء مهماً جتده خيُ 
  للمعاين العظيمة املؤثرة.ألن اخلتم دليل على كرمه، وليس هو معىن كرمه، فالكرمي معناه: املتضمن  صحيح؛

عليهـا، مث  حذفـه] ما قالت: ألقى اهلدهد؛ ألن الظـاهر أنـه مـر هكـذا مث 29))[النمل: ِإني أُْلِقَي ِإَلي ويف قوهلا: (( 
، وهـذا رمبـا يكـون أبلـغ يف اهليبـة أنـه يعطيهـا وهـو الكتـابحذفه، وليس معناه: أنه جـاء ووقـف بـني يـديها وأعطاهـا 

مــاض، خبــالف مــا لــو وقــع بــني يــديها فإنــه ال يكــون هيبــة، علــى أنــه لــو وقــع بــني يــديها فمقتضــى كونــه هدهــداً أن 
    ، ولكنه ألقاه إلقاًء.متسكه

ــْن ُســَلْيَمانَ ((  ] أي: الكتــاب.30))[النمــل: ِإنــهُ ((   ومل تنســبه إىل أبيــه؛ ألنــه كــان معروفــاً ] 30))[النمــل: ِإنــُه ِم
  ومعلوماً عندهم أنه عليه الصالة والسالم رسول أعطاه اهللا تعاىل من امللك ما مل يعطه غريه.

  ] أي: مضمونه.30))[النمل: ِإنُه ِمْن ُسَلْيَماَن َوِإنهُ (( 
] وال فيـــه: 31))[النمـــل: لُـــوا َعَلـــي َوْأتُـــوِني ُمْســـِلِمينَ َأال تـَعْ ] * (( 30))[النمـــل: ِبْســـِم اللـــِه الـــرْحَمِن الـــرِحيمِ (( 

  السالم على من اتبع اهلدى وال أما بعد كما قال املؤلف.
  ؟... :الطالب

  : نعم؟الشيخ  
  ؟.... :الطالب
 أتى بأدىن ما ميكن فهمـه واملقصـود سليمان: ميكن أنه من أخبار بين إسرائيل أو على العادة يف الكتب، إمنا الشيخ
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لكــن  ]31))[النمــل: َأال تـَْعلُــوا َعَلــي َوْأتُــوِني ُمْســِلِمينَ ] * (( 30))[النمــل: ِبْســِم اللــِه الــرْحَمِن الــرِحيمِ ((  منــه.
 إىل سـليمانقـال: مـن  سـليمان] هـل إن 30))[النمـل: ِإنُه ِمْن ُسَلْيَماَن َوِإنُه ِبْسِم اللـِه الـرْحَمِن الـرِحيمِ ((   قوله:

  بلقيس وإال ال؟ 
  ....: الطالب
أو بكتابة على الظرف إن كـان هنـاك ظـرف، وإال  ، ما قال ذلك، ولكنه لعلها فهمته إما بتوقيع: ال، ما قالالشيخ

وهــذا هــو الظــاهر؛ ألنــه ال  ....وأتــوين مســلمني. هــذا  علــيصــلب الكتــاب بســم اهللا الــرمحن الــرحيم: أن ال تعلــوا 
  ، بل سيبدأ بإيش؟بسم اهللا الرمحن الرحيم سليمانمن الصالة والسالم بقوله: عليه  سليمانميكن أن يبدأ 

  : ببسم اهللا.الطالب
ِإنـُه (( دل هذا على أنـه مل يـأت بقولـه:  : بالبسملة قبل، سيبدأ بالبسملة قبل، فلما مل يذكر اهللا إال البسملةالشيخ

   ن يكون يف الكتاب ما يشري إىل ذلك، وإال ملا فهمته.ما أتى ا، ولكنه ال بد أ ]30))[النمل: ِمْن ُسَلْيَمانَ 
] املقصـود: اخلضـوع يل، يعـين: معنـاه ذلـوا يل؛ ألـم هـم 31))[النمـل: َأال تـَْعُلوا َعَلي َوْأتُـوِني ُمْسـِلِمينَ وقوله: (( 

   وإال له؟ ، وإمنا  أراد أن يأتوا إليه أذلة مسلمني، هللاعليما كانوا يعلون عليه حىت يقول: أال تعلوا 
  .....: الطالب
  : نعم. املراد: مسلمني هللا، وإال مسلمني له أي مستسلمني؟  الشيخ

  له، فيه احتمال. مسلمني: الطالب
: فيـــه احتمـــال أـــم مســـلمون هللا، أو مستســـلمني يل، نعـــم. ولكـــن هـــل يلـــزم مـــن إتيـــام مستســـلمني لـــه أن الشـــيخ

  يكونوا مسلمني هللا؟ 
  : ما يلزم.الطالب

    مث قالـــت: ، : مـــا يلـــزم، لكــن يلـــزم مـــن كــوم مســـلمني هللا أن يستســـلموا لــه، وأن يـــأتوا مطيعـــني غــري خمـــالفنيخالشــي
    ] إىل آخره.32))[النمل: قَاَلْت يَا َأيـَها الَمَألُ َأفْـُتوِني ِفي َأْمِري(( 
ـــارك وتعـــاىل: ((  ... ـــمْ اهللا تب ـــا َل ـــٍد فـََقـــاَل َأَحطـــُت ِبَم ـــَر بَِعي ـــَث َغيـْ ـــٍإ يَِقـــينٍ  َفَمَك ـــَبٍإ بَِنَب ـــْن َس ـــَك ِم ـــِه َوِجْئُت ـــْط ِب  ُتِح

  ]  22))[النمل:
  يستفاد من هذه اآلية الكرمية: 
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يهتمـــون بشــئوم وال يتــأخرون عـــن  ســليمان، مــن مــا يـــدل علــى أن جنــود ســـليمانســرعة رجــوع اهلدهــد إىل أوًال: 
َر بَِعيدٍ أعماهلم، لقوله: ((    ].22))[النمل: َفَمَكَث َغيـْ

مل يعطــه أحــد؛ فإنــه ال حيــيط بكــل شــيء، فهــو  وإن كــان قــد أعطــي ملكــاً عظيمــاً  ســليمانمنهــا أيضــاً: أن  ويســتفاد
وهـي ضـعف إدراك  -الفائـدة الثالثـة-على سعة ملكه وقوته ال حييط بكل شيء فغريه مـن بـاب أوىل، فيسـتفاد منـه 

ــــا مهمــــا بلــــغ مــــن امللــــك -اإلنســــان-املــــرء  ــــدل هلــــذا قــــول اهللا تب ــــَق اِإلنَســــاُن ((  رك وتعــــاىل:ومــــن القــــوة، وي        َوُخِل
يف كـل شـيء، يف القـوى  وايـش هـو بـه؟] فإن هـذا يبـني اإلنسـان ضـعف اإلنسـان.  ضـعيف 28))[النساء:َضِعيًفا 

  فإن حال اإلنسان فيه الضعف.العقلية والقوى اجلسمية وكل ما ميكن أن يوصف بالقوة والضعف 
، فيقـال مـثًال: علمـت مـا مل تعلـم، أو فعلـت مـا مل لـرئيس مبثـل هـذا اخلطـابومن فوائد اآلية: أنه جيوز أن خياطـب ا

  ].43))[مرمي:ِإني َقْد َجاَءِني ِمَن اْلِعْلِم َما َلْم يَْأِتَك عليه الصالة والسالم ألبيه: ((  إبراهيمتفعل، ومثله قول 
               بَِنبَـــــــإٍ ة إليـــــــه، لقولـــــــه: (( ومــــــن فوائـــــــدها أيضــــــاً: أنـــــــه ينبغـــــــي للمــــــتكلم أن يؤكـــــــد اخلـــــــرب للمخاطــــــب عنـــــــد احلاجــــــ

  .]22))[النمل: يَِقينٍ 
مـن طـرف آخـر يكـون شـاهداً ، ألن التأكيد إمنا يفيـد إذا جـاء فإذا قال قائل: ما فائدة تأكيده له وهو مصدر اخلرب

  للمخرب، فأما نفس املخرب فكيف يقال: إن يف تأكيده للخرب فائدة؟ 
زيــادة طمأنينــة املخــَرب؛ ألنــه أيضــاً يــدل علــى أن لــه فائــدة: أنــك إذا أخــربك املخــِرب أن املقصــود مــن ذلــك: فــاجلواب: 

خبرب قد تقول له: هل أنت متأكد؟ فيقول: نعم أو ال، فإذاً: تأكيـد املخـِرب خلـربه ال يقـال إنـه ال فائـدة منـه ألنـه هـو 
 ...التـوهم ويطمـئن املخاطـب، وهلـذا  مصدر اخلرب، بل نقول: فيه فائدة وهي رفع توهم املخِرب يف خربه، فريفـع هـذا

  ].22))[النمل: يَِقينٍ  َوِجْئُتَك ِمْن َسَبٍإ بَِنَبإٍ (( 
أن استعمال ضمري اجلمـع للمخاطـب املعظـم لـيس بـالزم ولـيس مـن شـأن أيضـاً خطـاب وفيه أيضاً من فوائد اآلية: 

، نعــم. ومــا أشــبه ذلــك كمــا هــو جئــتكم األنبيــاء والســلف، أنــه مــثالً عنــدما يكــون اإلنســان معظــم يقــول: أتيــتكم،
املعتـاد اآلن عنـدنا، عنـدنا إذا كـان املخاطـب معظمـاً يقــال: كمـا تريـدون مـثالً سـعادتكم أو سـيادتكم أو مســاحتكم 

، أو فضــيلتكم أو مــا أشــبه ذلــك، نعــم. ال، هــذا لــيس معتــاداً فيمــا ســبق، وإمنــا خياطــب اإلنســان مبــا تقتضــيه احلــال
عليــك الســالم. إذا ســلم عليــه  أحــد يقــول: الصــالة والســالم يــرد الســالم علــى املســلم بقولــه: حــىت  إن النــيب عليــه 

  عليك السالم، وإذا كانوا مجاعة يقال: عليكم السالم.
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    أم خياطبون أو يتكلمون مع املخاطب مبا تقتضيه احلال.الفائدة هذه األخرية: أنه من عادة السلف 
] امـرأة متلكهـم، الضـمري 23))[النمـل: َتْمِلُكُهْم َوُأوتِيَـْت ِمـْن ُكـل َشـْيٍء َوَلَهـا َعـْرٌش َعِظـيمٌ ِإني َوَجدت اْمَرَأًة ((  

  مجع وإال مفرد؟مجيع، والعائد عليه الضمري 
  ... :الطالب
  : وين؟الشيخ

  ...: الطالب
  مفرد وإال مجع؟ري ] هم ضمري مجيع، والعائد عليه ضم23))[النمل: اْمَرَأًة َتْمِلُكُهمْ : ال، (( الشيخ

  : مجع.الطالب
  : وين؟الشيخ

  ...: الطالب
  : إيه. مجع، لكن مرجع الضمري هو مفرد وإال مجع؟الشيخ

  .....: الطالب
  : نعم.الشيخ

  ...: الطالب
  : وين؟الشيخ

  ...: الطالب
الشـرح، وقلنـا فيهـا:  لنـا فيـه، وهـذا سـبق : إيه، لكـن ملـا كـان املـراد بـه القبيلـة صـح أن يعـود الضـمري إليـه مجعـاً الشيخ

  .سبٍإ وسبأ باعتبار القبيلة واجلد
؛ ألنـه مـا قـال: ] أن املـرأة ال تصـلح للملـك23))[النمـل: َوَجدت اْمـَرَأًة َتْمِلُكُهـمْ قال: فيستفاد من هذه اآلية: (( 

 متلكهـم ملكة، بل قال: متلكهم، نعم. والشارح املفسر تقدم أنه يقول: أي هـي ملكـة هلـم، وأن الغـرض مـن تفسـري
  مبلكة خوفاً من أن يقال: إا متلكهم ملك اسرتقاق ال ملك تصرف، طيب. واملرأة هل يصح أن تكون ملكة؟ 

  ال: الطالب
: ال. يف شرعنا ال جيوز أن تُوىل املرأة على الرجال، فال ميكن أن تكـون ملكـة، وال ميكـن أن تكـون أمـرياً، وال الشيخ
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ال جيــوز؛ ألن النـيب عليـه الصــالة والسـالم يقــول: ن تكــون قاضـية. نعـم. كــل هـذا ميكـن أن تكـون وزيــرة، وال ميكـن أ
  {لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة}.

  : يا شيخ.الطالب
    : نعم.الشيخ

   ..: تسميتها سيدة أو أمرية ..الطالب
  ، من عائلة األمراء فقط.هذا اسم فقط، اسم ما هو.. أمرية اسم، يعين: أا من األمراء: الشيخ

  : وسيدة؟الطالب
  : وسيدة مثل اآلن السيدة .... كل حي يسمونه سيد.الشيخ

  : .....الطالب
: كـــل ..... يســـموا ســـيدة، وهـــذه قـــد نبهنـــا عليهـــا يف مـــا ســـبق وقلنـــا: إن هـــذه متلقـــاة مـــن الغـــرب الـــذين الشـــيخ

، هـذا خدجيـة، السـيدة ئشـةعايقدسون املرأة، وأن هذا ما ينبغي، وهلذا حىت بعض الكتاب جتدهم يقولـون: السـيدة 
ســـيما وأنـــه متلقـــى مـــن غـــري الســـيدة فـــال يصـــح هـــذا اإلطـــالق، ال مـــا ينبغـــي، بـــل يقـــال: املـــرأة. نعـــم. واألنثـــى، وأمـــا

    .املسلمني
              َوُأوتَِيــــــْت ِمــــــْن ُكــــــل ســــــعة ملــــــك هــــــذه املــــــرأة، بــــــل عظمــــــة ملــــــك هــــــذه املــــــرأة، لقولــــــه: (( ويف هــــــذا دليــــــل علــــــى 

  ] واملراد: (ِمْن ُكل َشْيٍء) من مقومات امللك كما قال املؤلف املفسر.23:))[النمل َشْيءٍ 
]، وأمــا وصــف العــرش مبــا ذكــره 23))[النمــل: َوَلَهــا َعــْرٌش َعِظــيمٌ وفيهــا أيضــاً دليــل علــى أــا ذات أــة، لقولــه: (( 

    .املفسر فال دليل عليه
ْن ُدوِن اللِه َوزَيَن َلُهُم الشْيطَاُن َأْعَمـاَلُهْم َفَصـدُهْم َعـِن السـِبيِل فـَُهـْم َوَجْدتـَُها َوقـَْوَمَها َيْسُجُدوَن لِلشْمِس مِ ((  

  ].24))[النمل: ال يـَْهَتُدونَ 
                 (( َوَجـــــــــْدتـَُها َوقـَْوَمَهـــــــــا َيْســـــــــُجُدوَن يســـــــــتفاد مـــــــــن هـــــــــذه اآليـــــــــة: أن هـــــــــؤالء القـــــــــوم مشـــــــــركون بـــــــــاهللا، لقولـــــــــه: 

، ومــا سـليمانوفيــه دليـل علــى أن الشـمس معبــودة مـن قـدمي الزمــان، ألن هـؤالء يف زمــن  ].24ل:))[النمـ لِلشـْمسِ 
  زال إىل اآلن يوجد من يعبد الشمس، ومن يعبد النار، ومن يعبد القمر، بل ومن يعبد البقر.

لـيس مـن ؛ ألن اهلدهـد أنكـر علـيهم شـركهم، مـع أن اهلدهـد وفيه دليل على أن اخللق مفطورون علـى إنكـار الشـرك
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ُتَســبُح لَـــُه العقــالء، لكــن مجيــع احليوانـــات بــل واملخلوقــات غــري احليوانـــات مفطــورة علــى توحيــد اهللا عـــز وجــل، (( 
  ].44))[اإلسراء:السَمَواُت السْبُع َواَألْرُض َوَمْن ِفيِهن َوِإْن ِمْن َشْيٍء ِإال ُيَسبُح ِبَحْمِدِه 

شـر الربيـة كمـا قـال اهللا عـز وجـل، يعـين: إذا كانـت البهـائم واجلمـادات تسـبح  فيستفاد من هذه فائدة: أن املشركني
ــــاِب هــــؤالء يشــــركون بــــه؛ صــــاروا شــــر اخلليقــــة: ((  آدماهللا وتعــــرف حقــــه وبنــــو  ــــِل اْلِكَت ــــْن َأْه ــــُروا ِم ِإن الــــِذيَن َكَف

 َم َخاِلِديَن ِفيَها ُأْولَِئَك ُهْم َشرةِ  َواْلُمْشرِِكيَن ِفي نَاِر َجَهن6))[البينة: اْلَبرِي.[  
وفيه دليل على أن اإلنسان يُذم علـى فعلـه أو ُميـدح علـى فعلـه؛ ألن اهلدهـد سـاق ذلـك علـى سـبيل الـذم، والغـرض 

باختيــاره، إذ لــو كــان جمــرباً عليــه مل يصــح أن مــن ذكــر هــذه الفائــدة، الغــرض منهــا: الوصــول إىل أن فعــل اإلنســان 
ن الذي ُجيرب على العمل مـا ُميـدح عليـه وإن كـان خـرياً، وال يُـذم عليـه إن كـان سـوءاً، يكون حمالً للذم أو للمدح؛ أل

  ولكنه هو فعله، فهو إذاً.. وفيه دليل على إبطال قول من؟
  : اجلربية.الطالب
  بالشر.باخلري أو  : اجلربية الذين يقولون: إن اإلنسان جمرب على عمله؛ ألنه إذا كان جمرباً مل يكن أهًال للثناءالشيخ

ــــــْيطَاُن َأْعَمــــــاَلُهمْ ويف هــــــذا دليــــــل علــــــى أن األعمــــــال الســــــيئة مــــــن تــــــزيني الشــــــيطان، لقولــــــه: ((  ــــــَن َلُهــــــُم الشَوزَي 
] 4))[النمـل:زَيـنـا َلُهـْم َأْعَمـاَلُهْم فـَُهـْم يـَْعَمُهـوَن ، فكيف ُجيمع بني هذه اآلية وبني قوله تعاىل: (( ]24))[النمل:

مبـين   ]37))[التوبـة: زُيَن َلُهـْم ُسـوُء َأْعَمـاِلِهمْ يه وهنا أضافه إىل الشيطان، ويف آية ثالثة: (( فأضاف اهللا التزيني إل
  للمجهول لكن هذه ما تعارض اآليات األخرى، نعم.

  : التزيني املباشر من الشيطان، لكنه بتقدير اهللا.الطالب
  : يضاف إىل اهللا تقديراً وإىل الشيطان مباشرة. طيب.الشيخ

ا قال قائل: إن األعمال السيئة تُزين للناس يف رمضان وقد ثبت يف احلديث أن الشياطني ُتصـفد فيـه وتُغـل، ومـع إذ
  ذلك نرى أن كثرياً من اخللق يزين هلم سوء األعمال يف رمضان، فكيف اجلمع بني الواقع..؟

  ....: الطالب
  : إيه.الشيخ

  ....: الطالب
    ا تزين أيضاً سوء األعمال..: يكون هذا من تزيني النفس، ألالشيخ


